Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / REGISTRO DE CANDIDATURA
Tratamento dos Riscos

Identificação e Medição de Riscos

Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco

Impacto X Probabilidade Possíveis Respostas
Tipo

Descrição da Ação

Data do Início

Data da
Conclusão

Status
(selecione)

Evasão da equipe de apoio. (Causa:
Desmotivação devido a complexidade
dos sistemas utilizados no registro de
candidatura.
Consequência:
Risco Moderado
Esvaziamento da equipe
necessidade de recrutar e treinar
outras pessoas já com o processo em
curso).

Evitar/Provocar

Preventiva

Treinar mais servidores com o objetivo de substituir as
eventuais desistências ou por outras deliberações 16/07/2018
posteriores

27/07/2018

Em
andamento

Mudança no sistema durante o
treinamento. (Causa: Atualizações do
TSE.
Consequência:
Atraso
no
Risco Alto
cronograma
necessidade de adaptação do material
de treinamento e do sistema).

Evitar/Provocar

Corretiva

Colaborar com o TSE, no sentido de vislumbrar e
solucinar em tempo adequado possíveis mudanças no 01/06/2018
sistema.

30/06/2018

Em
andamento

Ficar sem sistema por muito tempo ou
no
fim
do
horário.
(Causa:
Indisponibilidade no TSE
problemas na rede do TRE
Risco Moderado
problemas
no
link
de
dados.
Consequência: Alguma candidatura
pode deixar de ser registrada).

Evitar/Provocar

Preventiva

Solicitar à Secretaria de Tecnologia equipe de apoio
01/07/2018
para corrigir eventuais ausências de internet.

15/09/2018

Não iniciado

Queda de energia no TRE por muito
tempo ou no fim do horário.
(Causa:problemas
na
rede
de
Risco Moderado
fornecimento. Consequência: alguma
candidatura pode deixar de ser
registrada).

Evitar/Provocar

Preventiva

Solicitar à CEMAR equipe para elidir eventuais falhas no
sistema de energia elétrica, bem como comunicar À
14/08/2018
COSEG acerca do efetivo e regular funcionamento da
máquina de geração mecânica de energia.

15/09/2018

Não iniciado

Os partidos/candidatos deixarem para
fazer o registro no último dia.
Risco Moderado
Consequência: Alguma candidatura
pode deixar de ser registrada).

Mitigar/Melhorar

Preventiva

Enfatizar na reunião com os partidos que o sistema não
permite fazer registro após o horário definido na 09/07/2018
Resolução

14/07/2018

Não iniciado
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